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Rapport om nuläge inom barnomsorg 2022
Ärendebeskrivning
Som en del av uppföljning och fortsatt planering av verksamheten redovisas nuläge och
kapacitet inom barnomsorg till barn- och ungdomsnämnden. Under 2022 är redovisning
planerad till maj och december, samt vid ytterligare tillfällen om behov uppstår. Barnomsorg
inbegriper både förskola och fritidshem där behov av förskoleplats ska tillgodoses inom fyra
månader och behov av plats i fritidshem så snart behovet uppstår.

Förvaltningens yttrande
Förvaltningen konstaterar att det i dagsläget finns full behovstäckning av förskoleplatser och
att 4 månaders garantitid upprätthålls. Efterfrågan varierar mellan olika förskolor och
områden, vilket innebär att vissa vårdnadshavare kan erbjudas plats på annan förskola än
vad de har önskat. Antalet barn i kö till förskolan beräknas öka ytterligare inför hösten men
det finns kapacitet för nya barn i Alingsås tätort och norra kommundelen inför hösten
eftersom 6-åringarna flyttar till förskoleklass. Antal inskrivna barn i förskola och fritidshem
redovisas i bilaga. Plats i fritidshem erhålls på den skola som elever har sin skolplacering vid
och eftersom fritidshemmets verksamhet är en del av skolans verksamhet finns i regel hela
skolans lokaler att tillgå för fritidshemmets verksamhet varför tiden för att erbjuda plats
endast är beroende av organisatoriska och personella faktorer. Möjligheten för att kunna
erbjuda förskola är däremot avhängt tillgång till ändamålsenliga lokaler.
Förskolelokalerna i Alingsås kommun har en teoretisk maxkapacitet på 2000 platser, men
lokala förutsättningar påverkar det exakta antalet barn som är möjligt att placera. Antal barn i
förskolan är som flest i slutet av vårterminen och det är för den perioden respektive förskolas
barnantal bäst jämförs med maxkapacitet för att bedöma förvaltningens kapacitet och
platsförsörjning. Förskolornas maxkapacitet ser i de olika kommunområdena ut enligt
följande:




Norra kommundelen inkl. Långared: 300 platser,
Alingsås tätort: 1260 platser
Södra kommundelen: 440 platser

Kapaciteten är totalt sett god, men varierar mellan områden där södra kommundelen
tillsammans med de södra delarna i Alingsås tätort utmanar det fortsatta planeringsarbetet.
Området Stadsskogen, i de södra delarna av Alingsås tätort, har en väl utbyggd kapacitet.
Tre förskolor finns i området med en maxkapacitet om totalt 260 platser. Under våren 2022
är 171 barn inskrivna på dessa förskolor, exklusive Nolhaga förskola som tillfälligt befinner
sig i lokaler på Älvdansens förskola till och med läsårsskiftet. I dagsläget finns således en
överkapacitet av förskoleplatser i Stadsskogen samtidigt som förvaltningen har beredskap för
att möta behovet av fler platser i förskola när norra Stadsskogen, etapp 4 och 5 samt delar i
södra Stadsskogen färdigställs.

I den södra kommundelen, i områdena Hemsjö, Ingared, Ödenäs och Västra bodarna,
bedömer förvaltningen att det finns svårigheter med platsförsörjning på årsbasis med
nuvarande organisation. Utmaningarna beror till stor del på utbyggnad av bostäder i Ingared,
men samtidigt som det skett en ökning av antal barnfamiljer i befintlig bebyggelse i hela
kommundelen. Den teoretiska maxkapaciteten i södra kommundelen är 440 platser. Våren
2022 är totalt 419 barn inskrivna. Utifrån målsättning om barngruppens storlek i relation till
ålder och sammansättning utifrån aktuella barngruppers behov finns inga ytterligare
tillgängliga platser under våren, varför flera barn erbjudits placering i Alingsås tätort. Inför
hösten finns ett stort antal ansökningar om plats till förskolorna i Alingsås södra kommundel.
Förvaltningen arbetar med möjligheter för att optimera antalet platser på befintliga förskolor
samt att i Ödenäs se över lokalfördelning mellan skola och förskola. I väntan på ny förskola i
Ingared kan en kompletterande lokal för förskola behövas.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och följer förvaltningens arbete för en
effektiv organisation av förskoleplatser.
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